
 2021. szeptember 3-4-5.

09:30- Faültetés a 2020-ban született 
gyermekek tiszteletére

11:00- A közelmúltban elkészült  
beruházások ünnepélyes átadása

13:00- Főzőverseny megnyitó, gázlánggyújtás

13:30- Direct zenekar koncert
14:30- Interaktív kutyás élményprogram

15:30- Csimota gyerek zenekar koncert
16:15- Ünnepi testületi ülés, kitüntetések átadása

16:45- Csizmadia Anna  
és a Juhász zenekar koncertje

18:00- Kiskunfélegyházi  
Koncert Fúvószenekar 

19:00- Főzőverseny eredményhirdetés

20:00- Pindroch Csaba 
egyszemélyes vígjátéka  
„Segítség, megnősültem!” címmel

22:00- Zenés-táncos mulatság  
Hangulatfelelős: Dj. Sasa

18:00- A SERGŐ Zenekar közreműködésével  
 Moldvai tánctanítás, népdaltanítás   
 majd hajnalig tartó TÁNCHÁZ!

Program:

•	 Kunszállás–Fülöpjakab–Jakabszállás		
„öregfiúk”	barátságos	labdarúgómérkőzések

•	 Kunszállás–Fülöpjakab–Jakabszállás	kerékpártúra

Szeptember 3. Péntek este

Szeptember 4. Szombat délelőtt

Szeptember 4. Szombat délután

Helyszín: KunSzáll áS,  
radnai tér és környező utcák

KíSérőProgramoK:
•	 Óriás	légvár
•	 Népi	játszótér
•	 Kosaras	körhinta

•	 Kézműves	sátor
•	 Arcfestés
•	 Pónilovaglás

Falvak 
éjszakája
és XXII.

Szeptember 6. Vasárnap

Főzőversenyre	nevezni		
a	Pál	Vendéglőben	lehet		
2021.	szeptember	2-ig

Szeretettel várjuk minden  
kunszállási és környező 
településbeli család apraja-nagyját!

Fozoverseny

minden Program ingyeneS!

Kunszállás Község Önkormányzata, 
Pál lászló szervezők

Hírek
k u n s z á l l á s  k ö z s é g  ö n k o r m á n y z a t á n a k  i d ő s z a k o s  k i a d v á n y a

XXIX. évfolyam 5. szám  • 2021. július - augusztus INGYENES megjelenik  
800 példányban

kunszállásI



kedves betegek!
Mint az bizonyára ismeretes, a Kormány 2021. 
augusztus 1-től mindenki számára lehetővé tet-
te, hogy felvegye a 3. adag koronavírus elleni 
védőoltást. Azok, akik mindkét dózist megkap-
ták, és a második dózis felvételétől eltelt legalább  
4 hónap, élhetnek a lehetőséggel.

Pár szakmai szempontot azonban megosztanék Önökkel:

1, A vakcinák alkalmazási előíratában nem szerepel 3. oltás,  
a gyártóknak nincs ilyen vizsgálata, WHO nem javasolja.

2, Sehol a világon nem végeztek ilyen jellegű oltási variációkat. 
Olyan vizsgálatok voltak, hogy a harmadik oltás ugyanaz az 
oltás volt, mint az első kettő, lásd arab országok. Ott a harma-
dik oltást is kínai vakcinával végezték, vagy Izrael, ahol a Pfizer 
oltás után a harmadik adag is Pfizer oltás volt. Oltási variációt 
csak olyan formában írtak le, ahol az első oltás után máso-
dik oltásként másik típusú oltóanyagot kapott a beteg. Például 
egyes Nyugat-Európai országokban az első Astra Zeneca oltás 
után másodiknak Pfizert kapott a beteg, mert megváltoztatták 
az Asra Zeneca vakcina előírását, azaz a 60 év alattiak a mel-
lékhatások miatt nem kaphatnak Astra Zeneca oltást.

3, Ezeket figyelembe véve egy szakmai testület a háziorvosok-
nak írt egy külön ajánlást, amiben leírják, hogy azon 60 év 
felettieknek prioritás felvenni a 3. oltást, akiket Sinopharm 
kínai vakcinával oltottak, és
▶  vagy nem végeztek ellenanyag szűrést, 
▶  vagy végeztek ellenanyag szűrést,  

de nem volt kimutatható ellenanyagszintjük. 

Következőképpen lehet 3. oltásra jelentkezni:

▶  Regisztráció után oltóponton időpontot foglalni interneten,
▶ Telefonálni a háziorvosi rendelőbe, és én összeállítom a 

névsort, majd szeptemberben visszahívjuk Önöket, mikor 
milyen lehetőség van az oltás felvételére. 

Felhívom mindenki figyelmét, hogy augusztusban szabadsá-
gon vagyok, így csupán a jelentkezéseket gyűjtjük.

Figyelem! Minden 60 év feletti beteg, aki egyáltalán nem kéri 
a Koronavírus elleni védőoltást, írásban szükséges erről nyilat-
koznia. Ezért kérem Önöket, segítsék ebben munkámat, mert 
hetente kell erről jelentést készíteni. Köszönöm.

Dr. Kasza Beáta, háziorvos

tisztelt betegek!
2021. augusztus 9- augusztus 23-ig szabadságon leszek. 

Helyettesít: 
Hétfő, szerda, péntek dr. zagyi károly 10-12 óráig
Kedd, csütörtök dr. értekes tibor 14-16 óráig

Rendelési időben lajos istván asszisztens lesz segítségükre.

Legközelebbi táppénzes felülvizsgálat: augusztus 31. kedd 13 óra
Dr. Kasza Beáta

egészségügy polgármesteri tájékoztató

polgármesteri 
tájékoztató

Sajnos az elmúlt időszakban egy-
re komolyabb problémát jelent 
a fülöpjakabi sertéstelepről ára-
dó bűz! Először csak a település 
Fülöpjakabhoz közel eső részein 
volt tapasztalható, mára azonban 
már Kunszállás gyakorlatilag 
teljes területén érezhető, pedig a 
település központ 1,5 km-re van 
a sertésteleptől!
A probléma miatt néhány héttel 
ezelőtt közmeghallgatás is volt 
Fülöpjakabon, melyen Kunszállás 
község lakosságát képviselve részt 
vettem. Akkor a telep tulajdonosa 
kinyilvánította egyértelmű szán-
dékát a probléma megoldására. 
Azonban az időbeliségre nem 
hangzott el megnyugtató válasz.
Tudni kell, hogy a nagylétszámú 
állattartó telepek esetében – mint 
ez is - a működéshez úgyneve-
zett egységes környezethaszná-
lati engedély szükséges, melyet a 
Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Főosztálya hagy 
jóvá. Ez az engedély nyilvános, 

bárki rákereshet az interneten. Ez 
egyfajta keretrendszer, mely meg-
határozza a sertéstelep működési 
feltételeit. Ebben többek között 
egyértelműen le van írva, hogy 
idézem: „Tilos a levegő lakosságot 
zavaró bűzzel való terhelése.” Elég 
egyértelmű szavak. Az elmúlt 
héten többször egyeztettem a ha-
tósággal és megkereséssel éltem, 
melyben vázoltam a helyzet tart-
hatatlanságát. Mindenkinek joga 
van a normális életfeltételekhez, 
így a tiszta levegőhöz is, mindegy, 
hogy a telep mellett lakik vagy 
tőle két km-re. (Mert jelenleg már 
itt érezni.) Ezt nem írhatja felül 
sem gazdasági, sem anyagi érdek. 
Úgy gondolom, hogy ebben az 
ügyben a megoldás a környezet-
védelmi hatóság kezében van, hisz 
a működési engedélyt ők adták ki, 
ezért nekik kell az abban szerep-
lő vállalásokat a tulajdonos-üze-
meltetővel betartatni! Várom a 
vizsgálat eredményét, ettől teszem 
függővé a további lépéseket, mert 
ez így nem maradhat!

„Ember tervez, Isten végez.” 
Nagyjából ez jut eszembe, ha a 
bölcsőde beruházásra gondolok. 
Bizonyára mindenki látja az elő-
készített építési területet az óvo-
dával szembe, az építkezés pedig 
nem kezdődött el. Nos, mindent 
előkészítettünk, világos ütem-
tervet állítottunk fel a megvaló-
suláshoz, elkészültek a tervek, a 
pályázati forrás is rendelkezésre 
áll. Megszereztük az építési en-
gedélyt is, azonban a szomszéd 
ingatlant érintő, elhúzódó ha-
gyatéki eljárásával nem számol-
tunk. Ugyanis amíg az nem zárul 
le addig az építési engedélyünk 
nem jogerős! Ott tartunk, hogy 
egy aprónak tűnő dolog teljesen 
megakasztott egy egyébként kö-
zérdek szempontjából kiemelten 
fontos feladatot ellátó intézmény 
megvalósulását. Az igazsághoz 
hozzá tartozik, hogy a korona-
vírus miatt kialakult helyzet sem 

kedvezett az ügyintézés haté-
konyságának. Hetek, hónapok 
mentek el, az ügy nem haladt. 
Többször egyeztettünk mind a 
közjegyzővel, mind az építési ha-
tósággal a lehetséges megoldások 
ügyében, mindhiába. Jelenleg ott 
tartunk, hogy már csak szerző-
dést kellene kötnünk a kivitelező-
vel és indulhatna a beruházás, de 
az ügyintézés még ennyi idő után 
is várhatóan újabb hetekbe telik 
sajnos. Így várhatóan csak ősz-
szel indul a kivitelezés. Azt pedig 
senkinek nem kell mondanom, 
hogy az ez időszak alatt elszaba-
dult építőanyag árakból eredő 
többletköltség újabb kihívást je-
lent majd, amit szintén meg kell 
oldanunk. Ezek olyan rajtunk és 
a szándékainkon kívül álló okok 
melyek előre nem tervezhetőek. 

De meg fogjuk oldani, az óvodá-
nál is megoldottuk!

Almási Roland Márk, polgármester

a sertéstelepről

néhány gondolat a bölcsődéről…

DR. KASZA BEáTA TáJéKOZTATóJA A  
KORONAVÍRUS ELLENI 3. OLTáSSAL KAPcSOLATBAN: egészségügy

Almási Roland Márk, polgármester
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8:00  Ünnepi szentmise, melynek keretében  
 megáldásra kerül az új kenyér

9:00  Ünnepség a templomkertben  
 a Szent István szobornál

•	 Beszédet mond Almási Roland Márk polgármester
•	 Ünnepség után új kenyér szegése és szétosztása

Meghívó

államalapítás  
és új kenyér ünnepe

Mindenkit  
szeretettel várunk!

Almási Roland Márk,  
polgármester

polgármesteri tájékoztató

Mostantól komfortosabban tudnak buszra várni a falu szé-
lén és a külterületen élők is. A napokban kerültek ugyanis 
helyükre új buszváróink a település két végén. A várókhoz 
biciklitárolót és szemeteskukát is telepítettünk. A beruhá-
zást önerőből hajtottuk végre.

új buszváróink

Kunszállás Község Önkormányzata  

tisztelettel  
meghívja Önt 

2021. szeptember 4-én tartandó 

A Dózsa György utca járdafelújításának,  
a Kossuth utca rehabilitációjának és  

a Közösségi Ház felújításának átadójára,  
illetve a Mosolyvár Bölcsőde ünnepélyes 

alapkőletételére

petőfi faluHáz és könyvtár 
a Faluház rendszeres 
programjai:

KönyvtárMozi

2021. szeptember 8.
péntek 15:00

Várunk mindenkit szeretettel!

Helyszín: Kunszállás Könyvtár

Ábel  
a rengetegben

w w w . k o n y v t a r m o z i . h u

w w w . k o n y v t a r m o z i . h u

Meghívó

Örömmel adjuk hírül, hogy 
Meseország ebben az évben is 

kinyitja kapuit
Szeretettel hívunk és várunk 

mindenkit a Magyar Népmese 
napja alkalmából!

Mesemondó versenyre
2021. szeptember 30. 16:30

a kunszállási könyvtárba

baba-mama klub  
szerdánként 10-12 óráig;

a családFa kutatás 
módszertana:  
minden hónap  
első péntekén 15 órától

gymstick torna: 
hétfőn és pénteken  
18 órakor
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iskolai Hírek kunszállási gyermekekért 
alapítvány

miniszteri elismerő oklevél  
a kiemelkedő szakmai munkásságért

A pedagógus 1994-ben szerezte meg biológia-kémia 
szakos tanári diplomáját, majd még ebben az évben 
a kunszállási általános iskolában helyezkedett el. A 
kihívásoktól már ekkor sem tartó kezdő pedagógus 
osztályfőnök lett. A kezei alatt nevelkedett tanulók 
rengeteg programban részesültek, mely tükrözte már 
akkor a tanári pályához való hozzáállását. Munkája 
a hivatása lett és minden lehetőséget megragadott, 
hogy a gyerekek tudással, ismerettel és élménnyel 
gazdagodjanak. A folyamat csak akkor szakadt meg, 
mikor gyermekei megszülettek. De ebben az időszak-
ban is kivette részét az iskola pedagógiai programjá-
nak megújításában, kidolgozta a környezeti nevelési 
és egészségnevelési programot.
Időközben tovább képezte magát, ugyanis elvégezte a 
környezetvédelmi szakot a tanárképző főiskolán.
A 4,5 év szünet után visszatért, és mint intézmény-
vezető-helyettes folytatta munkáját 7 éven keresztül. 
Szerteágazó adminisztratív, intézményfejlesztési fel-
adatai mellett újból képezte magát, szakvizsgázott pe-
dagógus lett, közoktatásvezetői szakvizsgát szerzett. 
Mindezek mellett bővült feladatköre, hiszen az iskola 
egy közös igazgatású intézmény részévé vált, az óvo-
dai nevelés, a közművelődési, a közgyűjteményi és a 
szociális ágazatokat érintő irányítási szabályzatokat is 
ismernie és alkalmaznia kellett.
2011-ben ennek az összevont intézménynek lett a ve-
zetője, 2013-tól napjainkig pedig a Kunszállási Tóth 
Pál általános Iskolát irányítja intézményvezetőként.
Szemléletmódját, munkához való hozzáállását a teljes 
odaadás jellemzi. A szakmai megújulás és fejlődés fo-
lyamatosan része gondolkodásmódjának. Így 2020 áp-
rilisában újabb oklevelet szerzett a Szegedi Tudomány-
egyetemen biológia-kémia tanári mesterképzésén.
Szemléletében központi helyen a tanulók állnak, hi-
szen az iskola fejlesztésével, az ide járó gyerekek javát 
szolgáló döntésekkel, olyan színvonalú oktatásban 
részesülnek, mely biztos alapot jelent a továbbtanu-
lásnál és a felnőtt életben.
Vezetői munkája során olyan fejlesztéseket és újításo-
kat valósított meg, amely által a környék egyik legjob-
ban felszerelt intézményévé vált az iskola. Fejlesztése 
és innovációja kiterjedt a humánerőforrásra, a tárgyi- 
dologi feltételekre és a nevelési-oktatási tevékenység 
területére is. Vezetői tevékenysége során többek kö-
zött átszervezte a munkaközösséget, munkacsopor-
tokkal javította a hatékonyságot, korszerűsítette az 
informatika termet és a tornatermet, fejlesztette az 
IKT eszközöket, felújíttatta a játszóteret, elindította 
az iskolarádiózást és a diákújságot, bővítette a tanesz-
közállományt, az épület belső nyílászáróit lecserél-
tette, folyamatosan biztosította az esélyegyenlőséget 
(SNI, BTMN tanulók), bevezetésre került iskolánk-
ban a második idegennyelv oktatása szabadon vá-
lasztható formában és a sakkoktatás. Új sportágként 
elindult a birkózás. 2014-től vált az intézmény Te-
hetségponttá, természeti területen, 2016-ban elnyer-
tük az Ökoiskola címet, 2017-ben pedig kialakításra 
került a Madárbarát Kert. Intézményünk időközben 

Kiváló Akkreditált Tehetségponttá vált, amelynek fe-
lelős működtetésében alappillér a pedagógus.
Vezetőként minden lehetőséget megragad pályá-
zati források kiaknázására, szponzori támogatások 
megszerzésére, hogy segítse az intézmény fejlődését.  
A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány alapító tag-
ja, kezdetektől kuratóriumi tag, több mint 10 éve a 
kuratórium elnöke, így is támogatja az iskolát, tanu-
lókat, ösztöndíjjal a középiskolásokat és a felsőokta-
tásban tanulókat.
Igazgatósága alatt 5 pedagógus szerzett főiskolai ok-
levelet, 3 pedagógus szintemelő egyetemi végzettsé-
get, 3 pedagógus szakvizsgát, ösztönzi a kollégákat a 
továbbtanulásra. Támogatja az egyéb továbbképzése-
ken való részvételt is. Szakmai tudásával segíti gya-
kornokait és a pedagógusokat a minősítési eljárásban 
való részvételben, így az elmúlt években 6 pedagógus 
teljesítette sikeresen a pedagógus II. minősítési eljá-
rást, 5 pedagógus gyakornoki fokozatból pedagógus 
I. fokozatba lépett, 1 pedagógus mesterpedagógus fo-
kozatba lépett, jelenleg 1 további pedagógus vesz részt 
minősítési eljárásban.
Szakmai tudása magas szintű, a vezetés területén is 
nagy tapasztalattal bír. Személyiségjegyei, többek 
között az elkötelezettsége, határozottsága, kimagasló 
helyzetfelismerése, kommunikációs készsége, kiváló 
problémamegoldó képessége, hivatása iránti alázata 
képessé teszik arra, hogy rövid- és hosszútávú ter-
veinek megvalósítása mellé állítsa kollégáit, tanulóit, 
szülőket, külső partnereket.
Az intézmény stratégiai céljainak elérése érdekében a 
szükséges feladatokat pontosan, érthetően, végrehajt-
hatóan határozza meg. A célok megvalósulását folya-
matosan nyomon követi, értékeli. Az eredményekről, 
a jó gyakorlatokról folyamatosan publikál.
Törekszik arra, hogy naprakész információval rendel-
kezzen a változások, új lehetőségek terén. Támogatja, 
ösztönzi az innovációt, a kreatív gondolkodást, az új-
szerű ötleteket és azok megvalósítását a tanítási-tanu-
lási folyamat eredményességének növelése érdekében.
Gondolkodását, tetteit a „Gondolkodj globálisan, cse-
lekedj lokálisan!” szemlélet hatja át, melyet sikeresen 
kommunikál környezete felé.
Végül, de nem utolsósorban kiemelkedő eredménye-
ket ért el tanulóival, számos országos tanulmányi ver-
senyen megmérettették magukat. 1994 és 1997 között 
a „Barátunk a természet” Országos Természetismereti 
Vetélkedőn, 2009-től minden évben a curie Környe-
zetismereti és Természetvédelmi Versenyen, a Mozaik 
Országos Tanulmányi Versenyen vettek részt, eljutva az 
országos döntőig is, ahol dobogós helyeken végeztek.
ádámné Vereb Annamária vezetői, pedagógus ta-
pasztalatai sokrétűek, igazgatói munkájára a dinami-
kusság, fejlődés, lelkiismeretesség, emberközpontú-
ság jellemző. Színvonalas tevékenysége, szakmaisága 
alapján alkalmassá vált az elismerés elnyerésére.

ádámné vereb annamária iskolaigazgatót, pedagógust kiváló szak-
mai tevékenységéért elismerésben részesítette az Emberi Erőforrások Minisztere.  

A miniszteri elismerő oklevelet a tanévzáró ünnepségen vette át.

nadó pál  
ösztöndíj

A KUNSZáLLáSI GYERMEKEKéRT 
ALAPÍTVáNY Kuratóriuma a közép-
fokú tanintézetek nappali tagozatán 
tovább tanuló, kunszállási illetőségű és 
a helyi Tóth Pál általános Iskola volt di-
ákjai számára, kiemelkedő tanulmányi 
eredményük elismeréséül, tehetséggon-
dozás és szociális rászorultság címén 
2021/2022. tanévi kezdettel ösztöndíj 
elnyerésére hirdet pályázatot.
A tanév 10 hónapjára célösztöndíj tá-
mogatásban részesülhet egy fő, aki bár-
mely középiskola 9. évfolyamát mini-
mum 4.00 átlag minősítésű tanulmányi 
eredménnyel végezte, és tovább tanul az 
érettségi megszerzéséig. Az ösztöndíj 
mértéke 4.000 Ft/hó.
Nem pályázhat az, aki a megelőző tan-
évben az Alapítványtól fél tanévre szóló 
ösztöndíj támogatásban részesült.
A kuratórium a pályázni szándékozó ré-
szére pályázati kérelem nyomtatványt és 
mellé részletes tájékoztatást bocsájt ren-
delkezésre. Az első alkalommal beadott 
pályázati kérelem több tanévre szóló 
folyamat kezdete. A folyamatossághoz 
fontos feltétel, hogy a tovább tanuló 
pályázó a következő tanévekben is vál-
tozatlanul nappali tagozaton folytassa 
tanulmányait az érettségi bizonyítvány, 
illetve az első diploma megszerzéséig.
A kérelmek beérkezési határideje:  
2021. szeptember 22.
A hiányosan beadott pályázati kérelem 
és a határidő mulasztása az érdemi elbí-
rálást kizárja.
érdeklődni ádámné Vereb Annamária 
kuratóriumi elnöknél (Kunszállás, Kos-
suth u. 12.) lehet.

Az alapítvány kuratóriuma

sikeres civil 
pályázat

A Kunszállási Gyermekekért Alapít-
vány eredményesen pályázott a Magyar 
Falu Program Falusi civil Alap pályáza-
tán. Összesen 1.999.930 Ft támogatást 
nyert, amelyet a kunszállási óvoda és 
iskola taneszközállományának, bútor-
zatának fejlesztésére és informatikai 
eszközök beszerzésére fordít.

Ádámné Vereb Annamária kuratóriumi elnök
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iskolai Hírek 40 év kiemelkedő szakmai munka elismerése
szabó lászlót kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért szakmai elismerésben részesítette  

az Emberi Erőforrások Minisztere. A miniszteri elismerő oklevelet a tanévzáró ünnepségen vette át.

Szabó László 1979-ben pályakezdő fiatalként ke-
rült a kunszállási iskolába. A Bajai Tanítóképző 
Főiskolán szerezte meg tanítói oklevelét, vala-
mint pedagógia- és ének-zene szakkollégiumi 
végzettségét. A fiatal tanítóbácsi nagy hatással 
volt kisdiákjaira már az első tanítási naptól kez-
dődően. Színes egyénisége, sokoldalú érdeklődé-
se magával ragadta tanítványait is. Így kiválóan 
alkalmas volt kisdobosvezetőnek. A pedagógus 
szívesen kipróbálta magát a felső tagozatban is, 
vállalt túlórákat és minden új tantárgy tanítása 
megmozgatta a fantáziáját. Talán éppen ebből az 
indíttatásból jelentkezett a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolára, ahol 1986-ban magyar nyelv és 
irodalom szakos tanári oklevelet vett át.

Oktató-nevelő munkájára igényes, szakmai tu-
dása, szaktárgyi ismeretei kiemelkedőek. Szak-
tudását jelzi, hogy számos megyei és országos 
magyar nyelvi, szavaló-, mesemondó versenyen 
sikeresen szerepeltek/nek tanulói. A tehetségek 
felismerésében és gondozásában jelentős szere-
pet játszik. Az országos kompetenciaméréseken 
tanulóink minden évben jól teljesítenek, nem-
csak a hasonló nagyságú iskolák között, hanem 
országos szinten is. A 8. osztályosokat külön 
készíti fel a továbbtanulásra, a központi írásbe-
li felvételi vizsgára. A középiskolákban egykori 
diákjai megállják helyüket, sőt nagy részük a fel-
sőoktatásban tanul tovább. Azonban a tanulási 
zavarokkal küzdő tanulóknál is egyéni bánásmó-
dot alkalmaz. A játékosság, a humor, a zeneiség, 

az emberszeretet, a következetesség, a megújulás 
képessége fontos személyiségjegyei.

Az iskolában zajló kulturális, szabadidős tevé-
kenység szervezésében, megvalósításában köz-
ponti szerepet játszott/szik. Minden tanévben 
színház-, múzeum-, koncertlátogatásokat szer-
vez a tanulóknak, olykor a szülőknek is. Fontos 
szerepe van a könyvtári órák, a könyvtár látoga-
tásában, az olvasóvá nevelésben.

Színvonalas iskolai ünnepségeket, rendezvénye-
ket valósít meg. Kulturális munkáját nemcsak az 
iskola falain belül, hanem a település érdekében 
is végzi. Számos falusi ünnep, rendezvény, műsor 
megvalósítása fűződik nevéhez. Ezirányú szak-
mai fejlődését szolgálta, hogy 2000-ben elvégezte 
a kulturális menedzser képzést.

Az első pillanattól fogva folyamatosan vállalta az 
osztályfőnöki tevékenységet, a mai napig is ellátja 
ezt a csodálatos feladatot. Kezei alatt mindig kivá-
ló közösségek formálódtak. Közösségteremtő ere-
je, nevelési eredményei kimagaslók. Elballagott 
tanítványai elismerő szavakkal illetik, még oly sok 
év után is. Sok éven át vezette a Diákmozgalmat, 
majd a Diákönkormányzat munkáját segítette. 
Ebben a korszakban rengeteg iskolai- és osztályki-
rándulást, nyári tábort szervezett. Nevéhez fűző-
dik, hogy a faluban elindította a diákok külföldi 
kirándulásainak megvalósítását. Jártak csehor-
szágban, Lengyelországban, többször Erdélyben. 
Erdélyi útjaik során mindig ellátogattak helyi is-

kolákba, nevelőotthonokba, gyermekotthonokba, 
ahová ajándékokat is vittek. Szabó László minden 
évben szervezett adománygyűjtést iskolai és falusi 
szinten is. Ezekkel a programokkal a falu közössé-
gét is megmozgatta, és nem titkolt célja volt a ha-
zafiasságra nevelés. A közéletben jelentős szerepet 
vállalt. A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány 
létrehozásának ötletgazdája, alapító tag.

A pedagógus nagyon nyitott a technikai vívmá-
nyok, a zenei és informatikai újdonságok megis-
merésére. Több továbbképzést is elvégzett a té-
makörben. Heti szinten követi a változásokat, az 
újításokat. Lelkesedése átragad tanítványaira is. 
Elindította az iskolarádió műsorait, amely zenei 
betétekkel színesíti a hétköznapokat, de ünnep-
napokon, jeles napokon színvonalas műsort is 
hallhat a tanulóifjúság.

A pedagógus a nevelőtestület munkájában és 
építésében is részt vett. Ifjabb korában csapat-
vezető és KISZ vezető volt, szakszervezeti titkár 
feladatokat látott el. A fiatal kollégáknak szakmai 
segítséget nyújt, segíti a beilleszkedést.

Innovatív személyiségével részt vállalt az intéz-
mény fejlesztésében. 1989-2002 között, 13 évig 
igazgatóhelyettesként vezette, irányította a szak-
mai tevékenységet.

Szabó László több mint 40 évnyi kiváló oktató-ne-
velő, pedagógiai munkásságával méltóvá vált a 
Miniszteri Elismerő Oklevélre.

kunszállási gyermekekért 
alapítvány

(6115 kunszállás, kossuth u. 12.)
adószáma: 18349836-1-03

közleménye

Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik 
a 2018. évi fizetendő SZJA 1%-át alapítvá-
nyunk támogatására rendelték.

A NAV által 2019-ben átutalt 393 E Ft-ot az 
alábbiak szerint használtuk fel 131 E Ft-ért 
az óvodások néptáncruháihoz szereztünk be 
anyagot, 262 E Ft-ot étkezőbútor vásárlására 
fordítottunk 2020-ban az alapító okirat szerint.

Bízunk benne, hogy segítő pártfogásukra 
továbbra is számíthatnak a kunszállási gyer-
mekek. Tisztelettel kérjük, hogy a jövőben is 
támogassák közhasznú alapítványunk tevé-
kenységét.

Köszönettel és tisztelettel:
az alapítvány kuratóriuma

kunszállási gyermekekért 
alapítvány a mosolyvár óvoda híreióvodai Hírek

A Kunszállási Mosolyvár óvoda ügye-
leti nyitvatartással egész nyáron mű-
ködik és fogadja a gyermekeket.
A nyári napokat játékos elfoglaltságok-
kal teszik az óvónők élménydússá a 
gyermekek számára.
A hőség  ellen napvitorlát és párakaput 
állítottunk fel az udvaron, így próbál-
juk elviselhetőbbé tenni a kánikulát. 
A nyári óvodában láthatóan jól érzik 
magukat a gyerekek és hamarosan 
kezdődik az óvoda teljes csoportokkal, 
ahol minden barátjukat, csoporttársu-
kat viszontláthatják és megismerked-
hetnek az újonnan érkezőkkel. 
A csoportok névsorai nemrégiben 
kikerültek az óvoda bejárati ajtajára, 
ahol megnézhetik a beosztást a szülők. 
Augusztus 27-én pénteken 17:00 óra-
kor összevont, majd csoportonkénti 
szülői értekezletet tartunk, ekkor a még 

felmerülő kérdéseket alkalmunk lesz 
megbeszélni. Természetesen ezt köve-
tően is tartunk fogadóórákat és meg-
beszéléseket, szülői értekezleteket, így 
biztosítva a folyamatos kommunikáció 
lehetőségét az óvoda és a szülők között.
A 2021/2022-es nevelési év szeptem-
ber 1-én, szerdán kezdődik.
A Mosolyvár óvoda első kulturális 
programját szeptember 26-án vasár-
nap 16 órakor tartjuk a  Faluházban, 
ahol a színvonalas mulatságra vágyó 
érdeklődők megtekinthetik a Ludas 
Matyi című  vásári komédiát a Jakabi 
Kultúrműhely előadásában, melyben 
közreműködik a Bócsai Boróka cite-
razenekar. A színdarabot szeretettel 
ajánlunk kicsinek és felnőtt nézőknek 
egyaránt. Az előadás ingyenes, de tá-
mogatható, a befolyt összegből a ké-
szülő óvodamúzeum tárgyainak meg-
vásárlását segítik a nézők.

Gellért Emőke Anna óvodavezető
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csűrcsavaró néptáncegyüttes hírei

A Magyarok Kenyere programsorozat-
hoz csatlakozott a rendezvény, és rangos 
vendégeket köszönthettünk körünkben: 
A Magosz elnöke, Országgyűlés alel-
nöke Jakab István képviseltette magát a 
rendezvényen. 
Kákonyi Károlyné a Magyarok Kenyere 
Bács-Kiskun Megyei Nagykövete; Po-
gonyi Tibor Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazga-
tója; Gáspár Ferenc Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei 
elnöke és csontosné Zsikla Sára, Nem-
zeti Agrárkamara Munkatársa
A résztvevők köre az Aratóünnep je-
lentőségét támasztja alá, a nagy sajtó-
nyilvánosság, a pozitív visszajelzések 
mind erősítették a hagyományőrzés 
létjogosultságát!
A NEA pályázatra 2019-ben benyúj-
tott támogatási kérelem célja a FOKOS 
együttes koncertjének a fellépési díja. 
Az együttes hagyományosan évek óta 
emeli a rendezvény színvonalát, nél-
külük elképzelhetetlen az Aratóünnep. 
A délutáni koncertjükre a településről 
is szép számmal érkeztek résztvevők, 
de a népszerűségükre tekintettel töb-
ben igen sokat utaztak azért, hogy élő 
koncert élményben lehessen részük. A 
komoly technika a szakmai tudással, 
tehetséggel párosítva méltán ad okot a 
rajongói tábor népességére. 

A NEA pályázaton működési költésgek-
re - Fokos együttes fellépési díja - céljára 
elnyert támogatási összeg 200.000 forint, 
amely támogatást ezúton is köszönünk. 
Köszönjük továbbá Kunszállás Község 
Önkormányzatának a támogatását, az 
Aranyalkony Nyugdíjas Klub önzetlen 
konyhai munkáját. Dr. Juhos Imre atya 
áldása végigkísérte a munkánkat, és az 
egész napot! Hálásak vagyunk  Fülöphá-
zi Hagyományőrző Egyesületnek, hogy 
rendszeresen számíthatunk rájuk, és 
városföldi és móricgáti lovas kocsisok-
nak, hogy a gabona szállításában segéd-
keztek. Köszönjük Mester Miklósnak, 
Surányi Norbertnek, hogy nem hagy-
ták, hogy kiszáradjon a torkunk a nagy 

melegben. Molnár Editkének köszönet 
a falusi-vendéglátásért, valamint Szász 
Attilának a cipókért, buktákért. 
Színesítette a napot Simsi Géza népi 
munkálatokhoz, hagyományos paraszti 
élethez  kapcsolódó eszköz kiállítása és 
tiszán zengő hangjukkal megtiszteltek 
bennünket a  Kereki Nótások! Továb-
bá köszönettel tartozunk mindazok-
nak, akik részt vettek a programon, 
az egyesületünknek és a településünk-
nek a jó hírnevét messzire elviszik! 
Igyekeztünk minden korosztály szá-
mára megfelelő, tartalmas kikapcsoló-
dási lehetőséget biztosítani. Akik nem 
tudtak részt venni rendezvényünkön, 
fotók, videók alapján meggyőződhet-
tek róla, hogy jövőre mindenképpen 
érdemes eljönni!
Bízunk benne, hogy jövőre is lesz le-
hetőségünk az Aratóünnep keretében 
együtt lenni!
Az a megtiszteltetés érte a néptánc-cso-
portunkat, hogy az augusztus 20-án, 
Kecskeméten és Kunszálláson mi süt-
jük és szolgáljuk fel az új kenyeret. 
A Bugaci Falunapon a vasútállomáson 
a Bugaci Tanyaszínház Páros élet című 
előadásában közel 800 néző előtt ven-
dégszerepelhettünk, amely az egyesüle-
tünk számára szintén nagy megtisztelte-
tés! Ezúton is köszönjük a lehetőséget! 

A pandémiát követően az első feladatként - a 
tánclépések felelevenítésén túl-  az Aratóünnep 
megszervezése jelentette a kihívást. Tekintve, 
hogy 2020-ban nem kerülhetett sor a rendez-
vényre, némi előkészület, tervek már rendelke-
zésre álltak. A kormányrendelet életbelépésével 
lehetőség adódott a program lebonyolítására, 

azonban nagyon rövid idő állt rendelkezésre a 
szervezésre. Szoros együttműködésre volt szük-
ség. Minden feladat kiosztásra került és az egy-
más iránt, az egyesületért érzett felelősség tovább 
erősítette azt a tudatot, hogy mindenki fontos a 
cél érdekében. Az eredmény nem maradt el!

Szikora László, egyesület elnöke
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alföldön a hegyen jártunk
Július hónapunk egyházközségünkben 
szintén tartalmasnak bizonyult, hiszen az 
első napokban Sarlós Boldogasszony ün-
nepéhez kapcsolódóan megkezdődött az 
aratás időszaka. Ez alkalomból kaptam fel-
kérést a csűrcsavaró Néptáncegyüttestől, 
hogy az búzatáblát, az aratókat és a mun-
kaeszközöket áldjam meg. Ez úton is hálá-
san köszönöm a felkérést, és hogy részese 
lehettem e nemes hagyománynak, mely 
visszarepített a múltba, amikor még nagy-
szüleim kézzel arattak és csépelték a búzát. 

Ezt követően a Kossuth Rádióban két alka-
lommal Országszerte és határon – és óce-
ánon túl templomunk nagyharangja volt 
hallható déli tizenkettő órakor. Számunkra 
felemelő érzés, hogy világszerte a mi temp-
lomunk haragja szólt a történelmi háttérrel 
egybekötve. S, e harang hangja hívott ben-
nünket ünnepelni Kármel-hegyi Boldo-
gasszony napján, templomunk és közössé-
günk fő pátrónáját.

Így az alföldön mi is felmásztunk a hegy-
re, a Kármelre. A Szűzanya, akinek szobra 
ott tündöklik ma Izrael államának földjén a 
Kármel-hegyen, úgy tündöklik ma is, mint 
minden nap a mi templomunk főoltárán is. 
Kármel-hegyen vagyunk, a mi Boldogasz-
szonyunk palástja alatt védve, és oltalmaz-
va, hogy a világ megpróbáló ereje ne tudjon 
erőt venni rajtunk. Hiszen sokan vannak, 

akik azon munkálkodnak, hogy eltérítse-
nek bennünket Istentől és Jézus Krisztustól.

éppen ezért Isten, a mi mennyei Atyánk 
az idei nyáron sem ment szabadságra. A 
Szentírásban, az evangéliumokban: Máté, 
Márk és Lukács is ír a nyárról: „Vegyetek 
példát a fügefáról: amikor már zsenge az 
ága és a levelei kihajtottak, tudjuk, hogy kö-
zel van a nyár.” Igaz ugyan, hogy itt a nyár, 
de ott akkor a végidőkre vonatkoztatják. 

Nyáron hosszúak a nappalok és nagy a hő-
ség, mint ahogy azt tapasztaljuk is a min-
dennapokban. A nyár ezért is a pihenés-
nek, az üdülésnek a felüdülésnek az ideje. 
Ilyenkor vannak, akik elmennek a vízpart 
közelébe, strandra, az erdő hűvösébe és 
vannak, akik lelki felüdülésre vágynak, ők 
a szabadság idején az útjukba kerülő temp-
lomokat, székesegyházakat, katedrálisokat 
is meglátogatják. Mindenki igénye, kedve 
szerint tudja az időt, a nyári időt jól és hasz-
nosan eltölteni. Ezen a nyáron is 45 diákot 
táboroztattunk a két egyházközségből és 
15 segítőnk volt, köztük voltak középisko-
lások, akik az 50 előírt órát „dolgozták” le. 
A programok tartalmasnak bizonyultak: 
falusi exatlon, asztalos- és kovácsműhely, 
vadaspark, ahol a diákok örökbe fogadták 
a dámszarvast, Szórakaténusz játszóház, 
megnéztük a tanyavilág szépségeit, a Lovas 
tó és környéke, Kiskunfélegyházi pékséglá-

togatás, strandolás, zumba Reni nénivel és 
sok-sok játék, móka, nevetés. Köszönet a 
szülőknek, hogy ezen a nyáron is ránk bíz-
ták gyermekeiket, akik élményekben gaz-
dagodtak. Köszönet Almási Roland Márk 
polgármester úrnak, az Önkormányzatnak, 
és a kedves híveknek a támogatásokért és 
felajánlásaikért. Köszönet Fischer Róbert és 
Krisztina hitoktatóinknak, akik ez alkalom-
mal is a segítségemre voltak a IV. Hittanos 
tábor szervezésében, mely élménydús és 
felüdítő volt testnek-léleknek Szent József 
évéhez kapcsolódóan. Isten fizesse meg 
mindannyiuk jó szándékát százszorosan!

Kívánom, hogy a nyár hátralevő napjai is 
legyenek pihentetőek, hogy legyen mire 
emlékezni, legyen miről elmélkedni, ha 
majd beköszönt az ősz és a tél.      

Dr. Juhos Imre plébános 

egyHázközségi Hírek

a mozgáskorlátozottak kunszállási csoportjának hírei
Nagyon jó érzés volt 9 hónap után újra ta-
lálkozni. (2021. 06. 23.) Első ülésünk al-
kalmával megtörtént a tisztségviselők újra 
választása:
csoporttitkárként újra bizalmat kaptam.  
22 éve vezetem a csoportot mindkét te-
lepülésen. Folyamatosan intézem a moz-
gássérült emberek ügyeit, segítek az ügy-
menetben. Helyetteseim: Fülöpjakabon 

Feketéné Kővágó Erzsike és Kunszálláson 
Hatvani Istvánné Rozika.
Az ülésen megtörtén a tagdíjak beszedése, 
amellyel terveink is vannak helyi szinten.
A szorgalmas és aktív tagságnak köszönjük a 
bizalmat, és ígérjük segítünk, ahogy egészsé-
gi állapotunk engedi. Úgy gondolom, hogy 
azok, akik tagok érzik a hovatartozásukat, 

mert nagyon mély barátságok alakultak ki, 
jóban és rosszban egyaránt segítjük egymást, 
igazi csapat munka folyik. Hála érte!
Fájó szívvel búcsúztunk Kürtösi Jánosné 
Arankától. Emlékeinkben örökké megmarad.
Mindenkinek kívánok erőt, egészséget! 
Sok örömet a minden napokhoz!

Sortársi üdvözlettel: Babarné Marika 
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 önkormányzati hivatal 
Központ ................................................. 06 76 587 621/0 

e-mail: info@kunszallas.hu 
Mellékek: Polgármester ..........................  06 76 587 621/7
 Jegyző ....................................... 06 76 587 621/5 
 Titkárság, igazgatás  ............... 06 76 587 621/6 
 Pénzügy ................................... 06 76 587 621/1 
 Anyakönyv .............................. 06 76 587 621/2 
 Járási ügysegéd (hétfő du.) .....06 76 587 621/3 
 Adóügy, szociális ügyek  ........ 06 76 587 621/4 
 Gyermekjólét ............................ 06 20 626 5550 
almási roland márk polgármester .....06 20 981 8636 
tóth istván alpolgármester ...................06 30 828 6647

 közérdekű és segélyhívók 
Tűzoltóság ............................................112, 06 76 461 605 
Rendőrség ............................................112, 06 76 484 684 
Körzeti mb. Németh Máté ....................... 06 20 261 6588 
Polgárőrség, Faluőrség ............................. 06 20 9790 790 
csányi György falugazdász ..................... 06 30 288 1880 

 oktatás művelődés 
Tóth Pál általános Iskola  ........................06 76 587 635 
Mosolyvár óvoda .....................................06 76 587 650 
Könyvtár, Faluház ....................................06 76 587 649 

  egészségügy  
Orvosi rendelő ..........................................06 76 580 500 
Dr. Kasza Beáta háziorvos  ....................06 20 282 5322 

www.fut-kamed.hu
Dr. czabán Edit fogszakorvos  ..............06 30 418 2833 
Bartáné Péter-Szabó Anna védőnő .......06 70 337 1089 
Gyógyszertár .............................................06 76 378 198 
Tanyagondnoki szolgálat-Eszik Róbert ...06 70 339 2235 
Betegszállítás-Nagy József .....................06 20 226 0583 
Mentők Kiskunfélegyháza ........................................ 104 
Orvosi ügyelet Kiskunfélegyháza ...........06 76 403 104 

 szolgáltatók 
nkm áramszolgáltató 
Ügyfélszolgálat .........................................06 62 565 600 
Hibabejelentés  .........................................06 62 565 881 

nkm Földgázszolgáltató 
Ügyfélszolgálat .......................... 06 20/30/70/ 474 9999 
Gázszivárgás bejelentése  .........................06 80 440 141 

bácsvíz zrt. 
Ügyfélszolgálat .........................................06 76 466 622 
Hibabejelentés  .........................................06 80 200 423 
Fbh np hulladékszállítás  ..................06 30 473 5340  
Házhoz menő lomtalanítás ...................06 20 246 3223

Könnycsepp Temetkezési Kft. ...............06 20 366 2308
3lan internet .............................................06 76 580 580 
Posta ..........................................................06 76 587 600 
busz forgalmi iroda 
Volánbusz Kiskunfélegyháza autóbusz-áll. .+36 76 431 831 
Volánbusz Kecskeméti autóbusz-állomás .. +36 76 321 777 
MáV Kiskunfélegyháza  ..........................06 76 461 460
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KÖZéLETI  
HAVILAP  

utazás térben és időben

szociális csoport

Egy napsütéses augusztusi déle-
lőtt,várakozással szívükben újra 
útra keltek a kunszállási Gondo-
zottak és Gondozóik. Az úti cél a 
kiskunfélegyházi Kiskun Múze-
um volt. Az évszázados épület ár-
nyas udvarán frissen sütött pogá-
csa és hűtött ásványvíz mellett két 
Móra Ferenc mesét hallgathattak 
meg. A tárlatvezetés az épület 
történetének bemutatásával kez-
dődött. Ezután dr. Magyari Béla 
kiképzett űrhajós hagyatéka, 
majd Holló László festőművész 
alkotásai következtek. A termé-
szettudományi kiállítás, a kőzet-
tár, a fegyverkiállítás, a vallási élet 

emlékei a Kiskunságban, a bör-
tönkápolna és börtönmúzeum 
valamint a Pajkos-féle szélma-
lom belseje repítették őket vissza 
az időben. A kiváló tárlatvezetés 
segített abban, hogy a gazdag lát-
nivalókból életre kelt a gyermek-
koruk és a múlt. A séta végén a 
lombok alatt megpihenve, a török 
időkről szóló Móra Ferenc mese 
várt rájuk. A finom ebédet a Des-
perádó étteremben fogyasztották 
el, amit fagyizás követett. élmé-
nyekkel gazdagodva tértek haza, 
amelyek felidézése megszínesíti  a 
hétköznapokat.

KÖSZÖNETET MONDUNK:
Almási Roland Márk polgármesternek, hogy a Gondozottak szállítását 
és az ebédjüket támogatta. Dr. czabán Edit főorvosnőnek,hogy a Gon-
dozók ebédjét és a fagylaltozást szponzorálta. Szűts Tamás szobrász-
művésznek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kiskunfélegyházi cso-
port tagjának,hogy a szervezésben részt vett és a Móra Ferenc meséket 
előadta. Apró ajándékokkal is kedveskedett nekünk. Molnár Editkének, 
aki a finom pogácsákat sütötte. Mészáros Márta igazgatóasszonynak, 
hogy a látogatást lehetővé tette a Kiskun Múzeumban. Bendének az ér-
dekes tárlatvezetésért. Szabó Saroltának, a Desperadó étterem tulajdo-
nosának, a finom ebédért.

Szociális Csoport:  
Szijártó Etelka, Nagy-Pál Tímea, 
Eszik Róbert, Nagy József

A fotó az érintettek beleegye-
zésével került megosztásra.
A képet készítette: Szijártó Etelka

egy Felejthetetlen 
nap margójára

ingyenes ruhabörze 
szeptember 7-én és 8-án  
8-16 óráig a Faluházban.

Szociális Szolgálat


